
  

 

 

 

Regulamin Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet 2.05.2015 w Suszu 

 

I. Organizatorzy: 
-  KS Tęcza Kamieniec, CSiR Susz, Gmina Susz 

 

II. Miejsce i Termin: 
Hala Widowiskowo-Sportowa im. Jana Pawła II, ul. Piastowska 5c, 2.05.2015. godz.10.00. 

Odprawa kierowników drużyn oraz losowanie – godzina 9.45 w dniu zawodów. 

 

III. Cele turnieju 
1. promocja i popularyzacja piłki siatkowej kobiet, 

2.  integracja społeczności lokalnej, 

3. przeciwdziałanie patologiom społecznym poprzez wypełnienie i organizację wolnego czasu 

mieszkańcom gminy, 

4. propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

IV. Warunki uczestnictwa 
1. Turniej organizowany jest dla miłośników siatkówki bez względu na wiek, rejon 

zamieszkania.  

2. W obiekcie, na terenie którego rozgrywana jest turniej, obowiązuje zmiana obuwia na 

sportowe dla wszystkich wchodzących oraz zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów 

alkoholowych, środków odurzających oraz zakaz wstępu dla osób będących pod wpływem 

alkoholu i innych środków odurzających  

3. Oświadczenie pisemne rodziców/opiekunów zezwalających na udział dziecka 

w rozgrywkach turniejowych - w przypadku osób niepełnoletnich (druk do pobrania). 

4. Minimalna liczba graczy niezbędna do rozpoczęcia meczu to 5 osób. W przypadku zdarzeń 

losowych np. kontuzja, drużyna może skończyć mecz w minimalnej liczbie 4 zawodników.  

 

V. Zgłoszenia do turnieju 

 

Turniej zostanie rozegrany w przypadku zgłoszenia się co najmniej 4 drużyn. 
1. Zgłoszenie do rozgrywek powinno zawierać: 

a) nazwę drużyny, 

b) imienną listę zawodników reprezentujących drużynę (minimalnie 6, maksymalnie 12 

osób) z podpisami wraz z zaznaczeniem osoby kontaktowej (kierownik / opiekun  

drużyny) odpowiedzialnej za drużynę (druk do pobrania), 

2. Zgody rodziców, w przypadku osób niepełnoletnich (druk do pobrania) 

3. Zawodniczka może być zgłoszona tylko do jednej drużyny. 

4. Drużyny należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.04.2015 do godziny 

16.00  drogą elektroniczną na adres: teczakamieniec@gmail.com. Oryginał zgłoszenia 

w dniu zawodów. 

5. Zgłoszenie do rozgrywek jest jednoznaczne z deklaracją przestrzegania regulaminu 

i przepisów gry piłki siatkowej. 

6. Przyjazd drużyny na koszt własny. 

7. Udział w turnieju jest bezpłatny. 

 

 



  

 

 

 

 

VI. System rozgrywek 
 

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez 

organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie technicznej przed 

rozpoczęciem turnieju. Pojedynki drużyn będą rozgrywane jednocześnie na trzech boiskach . 

1. Mecze rozgrywane będą zgodnie z przepisami Polskiej Ligi Siatkówki, do dwóch 

wygranych setów w zależności od zgłoszonych drużyn (do 15 lub do 25) 

2. Punktacja: 

a) zwycięstwo 2:0  - 3 pkt 

b) zwycięstwo 2:1- 2 pkt 

c) porażka 1:2 – 1 pkt 

d) porażka 0:2, i walkower    – 0 pkt 

e) obustronny walkower – po 0 pkt 

3. O kolejności miejsc w turnieju decyduje: 

a) łączna ilość zdobytych punktów, 

b) lepszy /wyższy/ stosunek setów zdobytych do setów straconych, 

c) lepszy /wyższy/ stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych, 

d) bezpośredni mecz. 

 

VII. Nagrody i wyróżnienia: 

 

 Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe dyplomy, zespoły z miejsc I-III otrzymają 

nagrody w postaci  pucharów.  

 

VIII. Postanowienia końcowe: 

1. Każdy zespół winien posiadać jednolity strój sportowy i piłki do rozgrzewki, imienną listę 

zawodniczek oraz badania lekarskie. 

2. Organizator zabezpiecza tylko: 

a) obsadę sędziowską, 

b) wynajem sali, 

c) piłki do rozegrania meczów (Molten 5M5000) 

3. Za ubezpieczenie i zdrowie uczestników na zawodach odpowiada jednostka zgłaszająca. 

4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatni, na hali. 

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian oraz ostateczną interpretacje 

regulaminu. Ewentualne propozycje zmian należy zgłosić przed rozpoczęciem turnieju 

6. W sprawach spornych lub nieujętych w regulaminie decyduję organizator w porozumieniu 

z sędzią głównym zawodów. 

 

 

Szczepański Daniel 

 



  

 

 

 

783 993 776 

teczakamieniec@gmail.com 

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY  

Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet 2.05.2015 w Suszu 
 

 

Nazwa zespołu: ............................................................................ 

 

L.p. Nazwisko, imię Rok 

urodzenia 

Podpis (czytelny) 

1. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

2. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

3. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

4. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

5. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

6. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

7. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

8. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

9. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

10. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

11. 
.............................................................................................. ................... ....................................................... 

12. 
............................................................................................... ................... ....................................................... 

 

 

Kierownik / Opiekun drużyny: 

 

.............................................................. ................................. ................................................ 



  

 

 

 

nazwisko, imię telefon kontaktowy e-mail 

 

Podpis Kierownika / Opiekuna drużyny (czytelnie) 

 

................................................................................. 

 

 

 

 

Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka  

w Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet, 2.05.2015 w Suszu 

 

 

 

………………………………………………  

 

………………………………………………  

imię i nazwisko rodziców /opiekunów  

 

……………………………………................  

adres  

 

……………………………………................  

tel. kontaktowy  

 

……………………………………................  

PESEL dziecka  

 

 

Oświadczenie  

 

Wyrażam zgodę na udział mojej córki: 

............................................................................................... 

w Turnieju Piłki Siatkowej Kobiet, 2.05.2015 w Suszu.  

Jednocześnie oświadczam, iż nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia przez córkę udziału 

w w/w imprezie. 

 

 

 

 

……………………… ………………………………  

data, czytelny podpis rodzica/opiekuna  

 


